
Утвърждавам,     21.01.2019 година 

заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 

/чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев/ 

 

До чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев , 
Ректор на РУ „Ангел Кънчев“ 
 
 
ДОКЛАД  
ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 
 
от  
Ралица Барашка, 
доц. Георги Христов 
Зорница Дочева 
 

 Уважаеми проф. Белоев, 

 В изпълнение на възложената ни със заповед № 2567б/14.12.2018 година 
работа, комисията в горепосочения състав проведе съответните действия по 
смисъла на ЗОП и ППЗОП в процедура с предмет: „Доставка на безпилотни 
летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно 
откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“/реф. 
№ 00585-2018-0006/. 

 В хода на работата на комисията не е възникнала необходимост от замяна на 
определения състав, както и не са променяни сроковете и поставените задачи за 
изпълнение. 

 След получаването на първоначалните оферти, комисията попълни 
декларации за липса на конфликт на интереси, след което извърши предвидените в 
ЗОП и ППЗОП действия. Действията на комисията са подробно регламентирани в 
приложения протокол. Постъпила е  и е предадена по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП  
една оферта: 

 

  

В определения от възложителя ден и час за провеждане на процедурата, в 
условията на публичност и прозрачност, в отсъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от 
ППЗОП, комисията отвори офертата на участника, като бяха извършени съответните 
действия, отразени в протокола за датите 14.12.2018 година – 04.01.2019 година.  

При разглеждането  на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие 
с изискванията за лично състояние и критериите за подбор съгласно ЗОП и 
конкретните изисквания на възложителя в това отношение комисията констатира, че 
представеният от участника ЕЕДОП е непълен, тъй като не съдържа част ІІІ, „Г“ – 
Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка. На 
участника е дадена възможност да отстрани пропуска си, което е извършено в срок.  

№ участник входящ номер и дата час на 
получаване 

1. Vi Technologies SRL 1/13.12.2018г. 14.52 часа 



След изтичане срока за отстраняване на нередовностите, комисията 
продължи работата си по окончателна проверка за съответствия  на офертата с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Установено е, че с 
представянето на нов ЕЕДОП са изпълнени изискванията на възложителя за 
съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор съгласно 
ЗОП и конкретните изисквания на възложителя в това отношение.  След това 
комисията разгледа документите от Техническото предложение на участника за 
съответствие с предварително обявените условия на възложителя. Комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми от Възложителя 
документи. При анализа им се установи, че те са редовни по съдържание и форма, 
съдържат необходимата информация и отговарят на обявените от Възложителя 
изисквания, като техническото предложение на участника е пълно и съответно на 
изискванията, поставени в процедурата. В съответствие с изискванията на ППЗОП 
публично е разгласена датата за отваряне на ценовото предложение – през 
публикация в профила на купувача. На 18.01.2019 година в 14.00 часа комисията се 
събра в пълен състав за отваряне и разглеждане на ценовото предложение на 
допуснатия участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ 
и от комисията се констатира, че ценовото предложение на участника е направено 
по утвърдения от възложителя образец, съдържа единичните цени на участника и 
общо ценово предложение в размер на 248 850.00 лева без ДДС.  

Комисията класира на първо място участника в процедурата Vi Technologies 

SRL, при условията на направеното от него ценово предложение - общо ценово 

предложение в размер на 248 850.00 лева без ДДС поради представено от участника 

пълно техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. 

 

Не са налице оферти, за които да са налице основания за предложение за 

отстраняване от участие в процедурата. 

 

На основание направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя 

да определи за изпълнители и да сключи договор с класирания на първо място 

участник при условията на представената от участника оферта. 

 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП и се 

предава ва възложителя заедно с цялата документация. 

 
Комисия в състав: 

 
1. Ралица Барашка: заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 

 
2. Доц. Георги Христов: заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 
 
3. Зорница Дочева: заличени лични данни на основание чл. 2, ЗЗЛД 
 
 

 


